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BESPREKINGSVERSLAG VAN DE OVERLEGVERGADERING VAN DE VLR/NLB-ARBOCOMMISSIE VAN 
MAANDAG 9 MAART 2015 IN WIJKCENTRUM “DE SCHAKEL” IN DE BILT 
 
 
Aanwezig:  
 
Hopmann Liftservice B.V. – Dhr. R. Delsen (RD) 
KONE B.V. – Dhr. R. Delsen (RD) 
Lödige Benelux  – Dhr. R. Aarts (RA)  
Mitsubishi Elevator Europe B.V.  – Dhr. A. Kwantes (AK)  
MO2 B.V. (NLB) – Dhr. C. Oomen (CO)  
Möhringer Liften B.V.  – Dhr. Chr. Jakobs (CJ) 
Schindler Liften B.V. – Dhr. Chr. Jakobs (CJ)  
ThyssenKrupp Liften B.V.  – Dhr. G.J. Kroon (GJK)   
 
FME (VLR) – Dhr. K. van der Sluijs (KvdS) 
 
Afwezig: 
 
Liftinstituut – Dhr. W. Kasteleijn (WK) met kennisgeving 
Otis B.V. – Dhr. J. Greven (JG) met kennisgeving 
TÜV Nederland QA B.V. – Dhr. R. Baetsen (RB) met kennisgeving 
Veturo B.V. – Dhr. P. Wolbers (PW)  
 
 
Agendaleden:  
 
Astralift – Dhr. M. van Gilst 
Balance Liftadvies B.V. – Dhr. G. Bal 
DLR – Dhr. R. Geradts  
Liftenland – Dhr. H. Wallenburg 
LIFTINTERMEDIAIR – Mw. H. Bos-Meems 
Liftservice Den Haag – Dhr. I.A.G. Lange 
Mulder Liftservice B.V. – Dhr. R. Vankan / Dhr. M. Palmen 
Mulder Montage B.V. – Dhr. G.L.J. Verweij 
Orona The Netherlands B.V. – Dhr. C. van der Lans  
Otis B.V. – Dhr. H. van Ellm 
Reco Special Products – Dhr. R. van der Bruggen 
Starro Liften B.V. – Dhr. A. Rosenbrand 
TDK liftplan B.V. – Dhr. J.S. Kuipers / dhr. G. Tierie 
Wittur BV – Dhr. J. Stoop 
Strukton Systems b.v.  – Dhr. R. Velthuis 
Vereniging FME-CWM – Dhr. R. van Beek 
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Voorzitter: Dhr. R. Delsen 
Secretaris: Dhr. K. van der Sluijs 
 
 
Agenda:  
 
1. Opening 
2. Goedkeuring van de agenda c.q. overige in te brengen agendapunten 
3. Verslag van de commissievergadering van 24-11-2015 en actiepuntenlijst 
4. Mededelingen en ingekomen / uitgegane stukken 
5. Jaarplan 2015 
6. Ongevallen VLR/NLB 
7. Nader ingebrachte agendapunten    
8. Datum volgende vergadering 
9. Rondvraag en Sluiting 
 
 

 
 
 
1. Opening 
 
Voorzitter Roger Delsen opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
 

 
2. Goedkeuring van de agenda c.q. overige in te brengen agendapunten 
 
De agenda wordt goedgekeurd en daarmee vastgesteld. 
 
 
3. Verslag van de commissievergadering van 24-11-2014 en actiepuntenlijst 
 
Voorblad:  
► Balans Liftadvies = Balance Liftadvies 
► DLV = DLR 
Pagina 2, onder agendapunt 1, Opening:  
► Rob Aarts verwijst toch weer naar verouderde publicaties op de website, in dit geval de RSI. Kees 
van der Sluijs vraagt hem nogmaals dit aan Larissa Borsboom te melden, aangezien hij daar op dat 
moment weinig mee kan. (Naschrift: Kees van der Sluijs heeft thans zelf actie ondernomen en 
inmiddels is de juist versie op de website geplaatst) 
Pagina 5, onder agendapunt 7: 
Niet Willem Kasteleijn liet weten dat het Liftinstituut op zoek is naar een nieuw type stofzuiger, maar 
Jan Greven voor Otis B.V. Dit dient ook aangepast te worden in het betreffende actiepunt. 
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Voor het overige wordt het verslag goedgekeurd en daarmee vastgesteld.  
 
Ten aanzien van de actiepuntenlijst valt het volgende te melden:  
 

Nr. Actie  

   

14 Checken tussenstand 
deelname PMO bij 365 

Op 05-02-2015 heeft Peter de Bruin (ArboNed) Kees vand er 
Sluijs geïnformeerd over het vertrek van Jeroen Rotteveel bij 
ArboNed per 1 maart jongstleden. Zijn contacten met de 
bedrijven die mee doen/nog gaan doen met het branche-
PMO worden nu opgepakt door Swaentje van Sprundel, 
consultant bij de afdeling Vitaliteit en gezondheid die 
verantwoordelijk is voor de uitvoering van de onderzoeken. 
Zodra zij daarmee rond is, zal ArboNed stand van zaken 
geven. Op dit moment zijn er nog onvoldoende data voor de 
brancherapportage (zie hierna). 

 - Balans deelnemers 
opmaken voor eindrapport 

KONE en Hopmann zijn klaar met het PMO. 50 % van de 
medewerkers heeft deelgenomen. Rob Aarts laat weten dat 
Lödige dit jaar misschien ook nog deelneemt.  

29 Aanpassing publicatie 
‘Schachttoegang in 
penthouse’ + verspreiding en 
publicatie na laatste 
behandeling in SBCL 

De 8120 staat het toe. André Kwantes heeft een notitie voor 
Wim Offerhaus gemaakt, om dit te behandelen in het CCvDL. 
Besloten wordt om deze publicatie niet op te nemen op de 
website. André Kwantes zal de notitie doorzetten aan 
Willem Kasteleijn en Joop Lakeman. Roger Delsen en Kees 
van der Sluijs zullen op cc worden gezet. (Naschrift: André 
Kwantes heeft deze op 10-03-2015 per e-mail doorgestuurd 
en is tevens meegezonden met dit verslag) 

39 Ongevalsanalyse en oproep 
daartoe 

Gert-Jan Kroon toont de analyse. Daarbij is voor wat betreft 
de NLB aangetekend dat 5 van de 19 NLB-leden hebben 
gereageerd met een opgave. Dit betreffen wél de grootste 
NLB-leden. Gert-Jan Kroon wordt nog gevraagd om zijn 
presentatie aan te passen met een opgave van de 
deelnemende bedrijven, afgezet tegen die van vorig jaar. 
Lödige Benelux heeft niet aangeleverd en zal dat nog doen. 
Gert-Jan Kroon zal sowieso een lijstje aanleveren, wie er nog 
worden gemist, om op basis daarvan nog een poging te doen 
om een aantal opgaven te verkrijgen. (Naschrift: dit alles is 
afgehandeld. Ook Astralift heeft nog aangeleverd. De 
aangepaste analyse is de commissieleden op 17-03-2015 per 
e-mail toegezonden) 

40 Plan van Aanpak 
Arbocatalogus 

Zie hierna onder agendapunt 5. 
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42 Vertegenwoordiger Orona in 
Arbocommissie  

Kees van der Sluijs laat weten dat Orona alle arbozaken 
heeft uitbesteed. Algemeen directeur Corné van der Lans 
zou deze niet-medewerker van Orona op voorhand kunnen 
vragen om namens Orona zitting te nemen in de 
Arbocommissie, mits de commissieleden hiertegen geen 
bezwaar hebben. Dit blijkt niet het geval.  

43 Stofzuiger-suggesties voor 
Otis B.V. 

André Kwantes heeft aan Jan Greven doorgegeven welke 
stofzuigers Mitsubishi gebruikt. Jan Greven heeft vervolgens 
laten weten dat mochten er nog andere commissieleden een 
alternatieve stofzuiger weten, hij dat dan nog graag hoort. 

 
Herziening publicaties als actiepunten: 
 

Publicatie  

  

VLR-rapport “Rapport Warmte in 

Machinekamers en Schachten” (2004) 

 

- T.b.v. hiervan vooraf toezenden info 

KONE m.b.t. weersomstandigheden 

etc.  

De aanvankelijk vereiste behandeling hiervan door de OR 
van KONE is komen te vervallen, waarmee het volstaat 
om het exemplaar dat André Kwantes in september 2014 
al gereed had, als laatste versie op te nemen. 

Actie: LB 
Dit actiepunt is hiermee dan afgehandeld. 

 
 

4. Mededelingen en ingekomen / uitgegane stukken 
 

a) Status RI&E 
 
Achteraf blijkt de RI&E al weldegelijk te zijn vastgesteld in september 2012, zodat hierover geen 
onduidelijkheid meer bestaat. Zodoende zou deze pas in september 2017 in aanmerking komen voor 
een herziening, echter besloten wordt om de RI&E toch eind 2016 al tegen het licht te houden. 

Actie: ? 
 

b) Vraagstuk met betrekking tot Risico Analyse  
 
Ter behandeling ligt voor de e-mailwisseling over het onderwerp ‘RE: Vraag m.b.t. RA (Risico 
Analyse)’ van 23-01-2015. De heer Rob Aarts heeft hierin de volgende vragen naar voren gebracht:  

 Is een RA verplicht als wij gaan werken aan een installatie die bij een andere firma in onderhoud 
is? 

 Volstaat een LMRA i.p.v. een RA, of moeten er nog aanvullende zaken geregeld zijn? 

 Kunnen wij deze eventuele wijziging doorvoeren, zonder dat er problemen ontstaan met ons 
management systeem? 
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Na enige discussie wordt hierover het volgende gesteld / besloten:  

 Inzichtelijkheid moet boven water staan. 

 Bij incidenteel bezoek zal minimaal kunnen worden volstaan met een LMRA, echter zodra de 
werkzaamheden een periodiek karakter krijgen, zal een RI&E ter plaatse moeten worden 
gemaakt.  

 De oude RA zal onder de commissieleden worden verspreid (na eventueel te zijn opgevraagd via 
de TC), aangezien iedereen voor zijn bedrijf zijn eigen aanpassingen heeft aangebracht. (Naschrift: 
VLR blijkt hier zelf niet meer over te beschikken. Kees van der Sluijs heeft deze per e-mail van  
08-04-2015 opgevraag bij Wim Offerhaus als secretaris van de TC, waarna deze met aanvullend 
commentaar van Wim Offeraus is meegestuurd met dit verslag) 

 
 
5. Jaarplan 2015 

Arbocatalogus: verdere bespreking van het traject, nu de algemene ledenvergadering van de VLR 
voor 2015 een bedrag van € 15.000,- ter beschikking heeft gesteld.  

 
Op advies van de heer Rob van Beek, FME Beleidsadviseur arbo, bouw & milieu, is om moverende 
redenen geadviseerd om toch weer contact op te nemen met 5xbeter. De Arbocommissie zou 
zichzelf tegenkomen, als de arbocatalogus uit de pas zou gaan lopen met de generieke arbocatalogi 
die 5xbeter inmiddels heeft ontwikkeld. Ook begrijpt hij de keuze voor Stichting Adviescentrum 
Metaal niet, die goed zou zijn op het gebied van milieu, maar die hij op arbogebied nooit is 
tegengekomen.  
Die ochtend heeft Kees van der Sluijs een e-mail gestuurd aan de secretaris van 5xbeter, de heer Guy 
Monod de Froideville, met het verzoek om met een delegatie vanuit de Arbocommissie een gesprek 
aan te gaan en daarin de mogelijkheden te verkennen, om in samenwerking met de Projectgroep tot 
de inrichting van een arbocatalogus te komen, waarin liftspecifieke arbopunten worden geborgd met 
uitsluiting van het voornoemde risico van inhoudelijke verschillen. Kees van der Sluijs wordt gevraagd 
om de e-mail aan iedereen te versturen. (Naschrift: dit blijkt aanvankelijk tot de delegatieleden (zie 
hierna) te zijn beperkt en de e-mail wordt alsnog met dit verslag aan alle commissieleden 
toegezonden)  
Afgesproken wordt dat de heren Roger Delsen, Cees Oomen en André Kwantes de VLR zullen 
vertegenwoordigen. (Naschrift: na aanvankelijk op 20-05-2015 te zijn gepland, is het overleg  
doorgeschoven naar 02-06-2015 van 10:00 tot 11:00 uur bij Koninklijke Metaalunie te Nieuwegein, 
5xbeter heeft verzocht om wensen en vragen ten aanzien van het ontwikkelen van een arbocatalogus, 
- al dan niet met een rol voor 5xbeter – af te stemmen met het Liftenplatform om onduidelijkheden in 
het mogelijke vervolg te voorkomen) 
 
Kees van der Sluijs had de subsidiemogelijkheid van het Liftinstituut nog onderzocht, te weten de 
Stichting NIVL (Nederlands Instituut voor Lifttechniek) met als voorzitter van het bestuur de heer 
Lodewijks. Correspondentie kan naar John van Vliet, Technical Director van het Liftinstituut worden 
gestuurd. Dan zal hij het voor de vergadering in laten brengen en op de agenda zetten. Doorgaans 
vindt er tweemaal per jaar een bestuursvergadering plaats. Het bestuur bepaalt of iets geschikt is 
voor een financiële ondersteuning en of het past binnen de doelstellingen en het budget.     
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6. Ongevallen VLR/NLB 
 
Roger Delsen toont foto’s van een ongeval met een gebroken houten trap. Hij zal de foto’s toesturen. 

Actie: RD 
KONE zal naar aanleiding hiervan ook nog een toolbox ontwikkelen. 
André Kwantes zal de informatie verspreiden naar aanleiding van een door hem aangehaald ongeval 
met een blokkeerschakelaar. (Naschrift: deze is ontvangen per e-mail van 10-03-2015 en is aan de 
leden doorgestuurd met dit verslag)                                                                                                          

 
 

7. Nader ingebrachte agendapunten  
 
Er zijn verder geen punten voor bespreking naar voren geschoven. 
 
 
8. Datum volgende vergadering 
 
De eerstvolgende vergadering zal plaatsvinden op maandag 1 juni om 13.00 uur in Wijkcentrum ‘De 
Schakel’ in De Bilt. 

 
 

9. Rondvraag en Sluiting 
 
Niets meer aan de orde sluit de voorzitter de vergadering met dank aan de deelnemers voor hun 
aanwezigheid en inbreng. 
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ACTIEPUNTENLIJST 
 

Nr. Actie Door Datum inbreng  
en vaststelling 

Status Gereed 
(planning) 

      

14 Checken tussenstand 
deelname PMO bij 365 

KvdS 11-02-2013 A  

 - Rondsturen definitieve 
versie vragenlijst PMO 

secretariaat / 
KvdS 

22-09-2014 A  

 - Balans deelnemers 
opmaken voor eindrapport 

ArboNed / KvdS 22-09-2014  Eind 2015 

29 Aanpassing publicatie 
‘Schachttoegang in 
penthouse’ + verspreiding en 
publicatie na laatste 
behandeling in SBCL 

WK + KvdS 29-11-2013 I  

39 Ongevalsanalyse en oproep 
daartoe 

GK + KvdS 30-06-2014  januari 
2015 

40 Plan van Aanpak 
Arbocatalogus 

AK, CJ en GJK 22-09-2014 I  

42 Vertegenwoordiger Orona in 
Arbocommissie  

KvdS 24-11-2014   

43 Stofzuiger-suggesties voor 
Otis B.V. 

AK 24-11-2014 A  

45 Doorsturen foto’s ongeval 
gebroken houten trap  

RD 09-03-2015   

 
Legenda bij lijst hiervoor: 
 

A Afgehandeld 

B Bestuur 

I In behandeling 

LB Larissa Borsboom  

V Vervallen 

 
 
Herziening publicaties als actiepunten: 
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Publicatie Verantwoordelijke voor 
herziening en screening 
noodzaak daartoe c.q 
aanvullende actienemer 

Status 

   

VLR-brochure 

“Liftmonteurszakboekje” (2008)  

André Kwantes A 

- - Aanvullende passage over 

kwartsstof 

André Kwantes A 

- Aanpassing middels verwerking van 

handmatige mutaties AK met 

nieuwe gevaarsymbolen  

Larissa Borsboom  A 

VLR/NLB publicatie “Toegang in 

penthouse” (2009) 

Willem Kasteleijn (reeds in 
voorbereiding: 2014) 

I 

VLR-rapport “Rapport Warmte in 

Machinekamers en Schachten” (2004) 

André Kwantes A 

- T.b.v. hiervan vooraf toezenden info 

KONE m.b.t. weersomstandigheden 

etc.  

Roger Delsen V 

Herziening RI&E ? Eind 2016 

 
 
 
 
 


